5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet1
A gyermekek védelméről
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § a) pontjában és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja a
gyermekek védelméről szóló rendeletét, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekek családi
környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermekek kiemelését a családból.
Eljárási rendelkezések
1. §2
2. §3
3. §4
4. §5
5. §6
6. §7
7. §8
8. §9
9. §10
10. §11
11. § 12
12. §.13
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13. §14
Étkezési támogatás
14. §15
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
15. §. 16
16. §17
16/A. §18
Beiskolázási segély
17. § 19
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások
18. §20
19. § (1) A 18 § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ellátás (helyettes szülő) iránti
kérelmet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
Gyámhatóságánál lehet előterjeszteni.
(2) Helyettes szülőnél kell elhelyezni a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási
területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermeket, ha a szülői felügyeletet
gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) a Gyvt. 45. § (2)
bekezdésében meghatározott okból a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, s
ezt a szülő kéri vagy abba beleegyezik.
(3) A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezésére irányuló határozatot a Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Iroda Gyámhatósága készíti elő.
(4) A kijelölt helyettes szülővel az ezen rendelet melléklete szerinti megállapodást kell kötni.
(5) A gyermek helyettes szülőnél történő elhelyezése iránti kérelemhez csatolni kell a szülő
hivatalos jövedelemigazolását. A kérelem elbírálása előtt a család helyzetének és az
elhelyezés indokoltságának felmérésére környezettanulmányt kell készíteni. A
környezettanulmány elkészítésére a Gyermekjóléti Szolgálat is felkérhető.
(6) A helyettes szülői ellátást a Gyvt. 45. § (6) bekezdésében és a 47. § (3) bekezdésében
meghatározott időtartamig kell biztosítani. Az elhelyezés megszűnik a Gyvt. 47. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatározott esetben.
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(7) A helyettes szülői ellátásért fizetendő intézményi térítési díj összege havonta és
gyermekenként 35.465 Ft, a Gyvt. 56. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott,
valamint a 3 éven aluli és a 14 éven felüli gyermek esetén 39.127 Ft.
(8) A helyettes szülői ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározására a Gyvt. 146150. §-ait kell megfelelően alkalmazni.
(9) A helyettes szülői ellátásért fizetendő személyi térítési díj befizetésére köteles személy
kérelmére a személyi térítési díj legfeljebb 50 %-a méltányosságból, különösen indokolt
esetben, az Egészségügyi, Népjóléti, Szociális és Családvédelmi Bizottság javaslatára
elengedhető. Az Egészségügyi, Népjóléti, Szociális és Családvédelmi Bizottság javaslatára a
teljes személyi térítési díj elengedhető, ha a helyettes szülői ellátás a szülő kórházi
gyógykezelése vagy halála miatt vált szükségessé.
(10) A helyettes szülői ellátásért fizetendő személyi térítési díjat havonta utólag, a hónap 15.
napjáig kell befizetni a Polgármesteri Hivatal Pénztárába.
Térítési díj befizetése és ellenőrzése
20 §.21 (1) A 18. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott ellátásért fizetendő személyi
térítési díjat havonként a tárgyhónap 15. napjáig kell az ellátást nyújtó intézmény részére
megfizetni.
(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként
megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos
határidő megjelölésével a kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj
befizetésére.
(3) Ha a (2) bekezdésben tett intézkedés nem vezetett eredményre, nyilvántartásba veszi a
kötelezettet és negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a díjhátralék behajtása vagy törlése
érdekében.
Az ellátások igénybevételéhez, térítési díjak megállapításához felhasználható
bizonyítékok köre
21. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj megállapításához a
kötelezett egy hónapnál nem régebbi jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.
(2) A Gyvt. 148. § (5) bekezdése szerinti normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj
fizetésére kötelezett nyilatkozatát be kell szerezni, melynek tartalmaznia kell a kötelezettel
közös háztartásban élő vagy intézményben elhelyezett
a.) 16 éven aluli
b.) 25 évnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint
c.) súlyos fogyatékos
gyermekeinek számát.
(3) A (2) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a
változást követő 15 napon belül be kell jelenteni.
(4) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a változást
követő hónap első napjától kell megfizetni.
Záró rendelkezések
22. §. (1) Ez a rendelet 2001. március 1. napján lép hatályba.
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(2) Ezen rendeletet a hatályba lépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell,
kivéve, ha a korábbi jogszabály a kérelmezőre nézve kedvezőbb elbírálást tesz lehetővé.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/1999. (06.10.) Kgy. sz.
rendelet.
Melléklet
a 5/2001. (02.13.) Kgy. számú rendelethez
Kitöltendő 4 példányban!
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Helyettes szülő nyilvántartási sorszáma: ...........................
Gyermek nyilvántartási száma: ...............................
Megállapodás
A 150/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján
Mely létrejött Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője (6800 Hódmezővásárhely,
Kossuth tér 1., a továbbiakban: Jegyző) és
1.) Név: ..............................................................................................................................
születési hely és idő: .......................................................................................................
anyja neve: ........................................................................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
valamint ..............................................................................................................................
2.) Név: ...............................................................................................................................
születési hely és idő: ........................................................................................................
anyja neve: .........................................................................................................................
Lakcíme: ..............................................................................................................................
helyettes szülő között.
1.) A helyettes szülő a nála elhelyezett ............................................................... kiskorút
(születési ideje: ............................, anyja neve: .................................................., apja neve:
..................................................., lakcíme: ..............................................., és akit Jegyző
.............................................................................................
számú
......................
kelt
határozatával átmeneti gondozásba vett, ......................... napjától magához veszi.

2.) A gyermek gondozásáért Jegyző a jogszabályokban meghatározott alábbi díjazásban
részesíti helyettes szülőt:
Nevelési díj: a mindenkori
......................................... Ft

legkisebb

öregségi

nyugdíj

120

%-a,

azaz:

Ellátmány: éves nevelési díj 25 %-a, azaz......................................... Ft
Helyettes szülői díj: a kötelező legkisebb munkabér 20 %-a, azaz:......................................... Ft
Összesen:......................................... Ft
3.) A gyermek ruházattal, tanszerrel, a tanulmányok végzéséhez szükséges egyéb eszközökkel
és zsebpénzzel való ellátásáról a helyettes szülő gondoskodik.
4.) A helyettes szülő köteles a mellékelt munkaköri leírást betartani.
5.) A helyettes szülő biztosítja a gyermek testi gondozását, egészségvédelmét, az orvosi
előírások betartását, gondoskodik a gyógyszerek kiváltásáról, hat éven aluli gyermek esetén
értesíti a védőnőt.
A helyettes szülő köteles részt venni az időszakos orvosi vizsgálatokon.
6.) A helyettes szülő gondoskodik az óvodáskorú gyermek rendszeres óvodába járásáról. A
helyettes szülő kapcsolatot tart az óvodával, részt vesz a szülői értekezleteken, közreműködik
az óvónő családlátogatásain.
7.) A helyettes szülő gondoskodik a tanköteles korú gyermek iskolába járásáról, kapcsolatot
tart az oktatási intézménnyel, részt vesz a szülői értekezleteken, elősegíti az intézmény
célkitűzéseinek megvalósítását. A gyermek napközi otthonos, menzai, kollégiumi ellátásának
díját a helyettes szülő fizeti meg, más megállapodás hiányában.
8.) A helyettes szülő biztosítja a gyermek életkorának megfelelő életrendet étkezésben,
alvásban, pihenésben, tanulásban, sportban, játékban, szórakozásban. Gondoskodik arról,
hogy a gyermek minden évszakban elegendő időt töltsön a szabadban, életkorának
megfelelően vegyen részt a családi munkamegosztásban, azonban erejét meghaladó
munkában foglalkoztatni tilos. A helyettes szülő büntetésként testi fenyítést nem alkalmazhat,
élelmezését nem csökkentheti, nem vonhatja meg, testi és lelki egészségére egyébként káros
büntetést nem alkalmazhat. Ha a gyermekkel rendkívüli esemény történik (így különösen 8
napon túl gyógyuló sérülése történik, iskolai, munkahelyi fegyelmi ügye van, büntetőjogi
felelősségre vonást igénylő cselekményt követ el), azt a helyettes szülő azonnal köteles
jelenteni a helyettes szülői tanácsadónak.
9.) A helyettes szülő szükség esetén segíti a gyermek munkába lépését és munkahelyi
helytállását, keresetének, ösztöndíjának felhasználását, az önálló életkezdéshez szükséges
takarékoskodást.
10.) Ha a gyámhatóság határozata alapján a szülő vagy más hozzátartozó meglátogatja a
gyermeket, a helyettes szülő a kapcsolattartást biztosítja.
11.) Ha a gyermek engedély nélkül távozik a helyettes szülőtől, a helyettes szülő azonnal
köteles értesíteni a helyettes szülői tanácsadót, aki a szükséges intézkedést kezdeményezi.

12.) A helyettes szülő a számára előírt nyilvántartásokat köteles vezetni, ellenőrzés során
rendelkezésre bocsátani. A helyettes szülő köteles tűrni, hogy az erre hatáskörrel rendelkező
szervek a megállapodásban foglaltak megfelelő teljesítését ellenőrizzék.
13.) A helyettes szülő a helyettes szülői tanácsadóhoz fordulhat tanácsért, segítségért, akinek
kötelessége, hogy felügyelje és segítse a helyettes szülőnél elhelyezett gyermek
megállapodásban foglaltaknak megfelelő gondozását és nevelését.
14.) Ezen megállapodás hatályát veszti:
- a helyettes szülő halálával,
- a gyermek elhelyezésére meghatározott határidő lejártával,
- ha a helyettes szülő gondozásából a gyermek egyébként kikerül.
- a felek közös megegyezésével,
- felmondással,
- ha a helyettes szülő külföldre vándorol,
- a helyettes szülő cselekvőképességét elveszti vagy korlátozottan cselekvőképessé válik,
- ha a helyettes szülő a gyermek nevelése, ellátása során meg nem engedett nevelési
módszereket alkalmaz.
15.) Az ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyettes szülői jogviszonyra
vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Felek jelen megállapodást a mai napon annak megismerése után helybenhagyólag aláírták.
Hódmezővásárhely, ................. év .............................. hó ................. nap
Helyettes szülő(k):
.............................................................................................
jegyző
.................................................
P. H.

